
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

Negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing  state, staat, atau 

etat. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara 

satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam 

suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.1

 Dalam rangka pelaksanaan lembaga eksekutif  maka negara memerlukan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden atau suatu lembaga yang di sebut lembaga 

kepresidenan. Lembaga kepresidenan (presidential institution) dalam 

penyelenggaraan negara berkaitan dengan bentuk pemerintahan republik

 Disamping itu 

negara juga memiliki peran dalam menyelenggarakan ketertiban hukum serta  

mencapai kesejahteraan umum. Maka untuk melaksanakan tujuan negara 

diperlukan suatu sistem pemerintahan guna menjalankan roda organisasi nega 

ra, sistem presidensil merupakan salah satu sistem pemerintahan yang ada.  

Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan 

sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih 

melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.   

2

1  A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewargaan (Civic Education) 
DEMOKRASI, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, Edisi Ketiga, ICCE UIN syarif 
Hidyatullah, Jakarta, 2008, Hlm. 84 

2 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Edisi Revisi, FH UII PRESS, Yogyakarta, Hlm. 
1 

  

. 

Tentunya dalam suatu lembaga memiliki suatu jabatan-jabatan yang di isi oleh 
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para pejabat yang menjalankan jabatan dari lembaga tersebut, karena Indonesia 

merupakan negara demokrasi maka hal tersebut akan berimplikasi pada cara 

pengisian jabatan lembaga kepresidenan secara demokratis pula. Oleh karena 

itu konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme 

kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. 

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian 

dikenal dengan prinsip. Berdasarkan pada teori kontrak sosial, untuk 

memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing 

orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian 

sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak 

individual,dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan tersebut 

dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. 

Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum 

tertinggi di suatu negara (the supreme law of the land), yang kemudian 

dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara. Proses 

demokrasi juga tersebut melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih 

wakil rakyat dan pejabat publik lainya.3

Secara etimologis “demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos, 

yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan cratein atau cratos, yang 

berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata demos-cratein atau 

 

3 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta 
Timur, Hlm. 200 

repository.unisba.ac.id



demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, 

dan untuk rakyat.4

Diberbagai belahan dunia demokrasi merupakan sistem yang dianut oleh 

mayoritas negara di dunia,akan ternyata yang dilaksanakan tidak sama. Itulah 

sebabnya Richard Butwell mengatakan, bahwa dalam perkembanganya 

demokrasi kemudian mempunyai berbagai macam predikat seperti social 

democracy, liberal democracy, people democracy, guided democracy, dan lain-

lainya.

  

5 Perbedaan demokrasi pada prakteknya sangat  dipengaruhi oleh 

kondisi social-culture masyarakat dibelahan dunia, seperti halnya di Indonesia 

sejak 17 agustus 1945 yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia pergolakan pemikiran tentang konsep negara dari 

demokrasi parlementer hingga saat ini demokrasi pasca reformasi menjadi 

perbincangan serius para pakar tata negara. Harus diakui, demokrasi yang 

berjalan di Indonesia telah menghasilkan sejumlah kemajuan yang berarti 

dipandang dari segi prosedural. Pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden, hingga pildaka langsung dapat berjalan dengan bebas, transparan, 

demokratis, dan dalam suasana damai. Kebebasan berpendapat (freedom of 

expration), kebebasan berserikat (freedom of assembly), dan kebebasan pres 

(freedom of press) jauh lebih baik dibanding pada zaman Orde Baru.6

4 A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, op.cit, Hlm. 36 
5 Sri Soemantri Martosoewignyo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, 

Edisi baru,  Rajawali, Jakarta, Hlm. 27 
6  As’as Said Ali, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa,  Pustaka  LP3ES , 

Jakarta,  2009,  Hlm. 99 

 

Reformasi berhasil merombak beberapa keputusan konstitusi Orde Baru 
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menjadi lebih demokratis, di antaranya mengembalikan sistem pemilu pada 

multi partai, yang tadinya Orde Baru mengebiri partai peserta pemilu dengan 

tiga partai politik, masa Reformasi diikuti lebih dari tiga puluh partai, yang di 

mulai dari pemilu tahun 1999, 2004, dan tahun 20097.  Terutama pada lembaga 

kepresidenan dari pasca reformasi hingga sekarang Indonesia telah mengalami 

pergantian ke 5 yang di mulai Habibie, Abdurahaman Wahid, Megawati 

Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono dan yang terakhir adalah Jokowi 

Dodo. Mekanisme pengisian jabatan lembaga kepresidenan pun di jamin oleh 

Undang-Undang Dasar dalam Pasal 6A ayat (1) – (5), yakni8

7  Yuddy Chrisnandi, dan Amir, ed., Beyond Parlemen: Dari Politik Kampus Hingga 
Suksesi Kepemimpinan Nasiona,  Transwara, Jakarta,  2007, Hlm. 181 

8  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 . 

 : (1). Presiden 

dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 

(2). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. (3). 

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih 

dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua 

puluh persen disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah 

provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. (4). 

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua 

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam 

pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh 

suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. (5). Tata 

cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur 

dalam undang-undang. Jelaslah bahwa Indonesia pascareformasi  merupakan 
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negara yang sangat demokratis dengan beberapa indikator diantaranya 

menjunjung kebebasan pers , kebebasan berkumpul dan berserikat hingga 

pelaksanaan pemilu langsung perihal pemilihan pejabat-pejabat publik.  

Sebagaimana ketahui bahwa demokrasi merupakan konsep yang 

universal yang diterima oleh negara diberbagai belahan dunia namun tentu 

demokrasi harus relevan dengan kondisi social-culture suatu negara, maka 

wajar  jika demokrasi sangat memiliki  berbagai macam coraknya, salah contoh 

bahwa demokrasi memiliki corak-corak yang berbeda adalah yang terjadi di 

Republik Islam iran. Menurut Michael Adams, pasca revolusi 1979, Iran secara 

bertahap mampu mengembangkan demokrasi, perubahan politik secara radikal 

yang terjadi pada tahun tersebut menandai berakhirnya sebuah rezim otoriter 

sekuler. Sedangkan menurut John L Esposito, demokrasi yang berkembangkan 

di Iran bukanlah berdasar pada kedaulatan rakyat secara penuh, melainkan 

kedaulatan rakyat yang tunduk pada hukum Tuhan melalui fuqaha (para ahli 

hukum Islam). Kedaulatan rakyat yang dibimbing dan diarahkan para ahli 

agama.9 Demokrasi di Iran merupakan demokrasi “Islam”, karena 

menggabungkan kedaulatan rakyat ditangan Presiden dan kedaulatan Tuhan di 

tangan faqih.10

9  John L Esposito dan John O Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan 
Prospek, terjemahan Rahmani Astuti , Mizan, Bandung, 1999, Hlm. 81 

10  Faqih adalah seorang muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu dan 
kesalehan 

 Khususnya di Republik islam Iran dengan konsep demokrasi 

Islam-wilayah al faqih yang lahir atas revolusi islam pada tahun 1979 yang di 

pimpin oleh Ayatullah Khomeini. Konsep wilayah al faqih merupakan 

pemerintahan yang di pegang oleh ahli hukum islam, teori wilayah al faqih 
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merupakan  implikasi dari ajaran Islam Syiah yang tercantum dalam pasal 5 

Undang-Undang Dasar  Republik Islam yakni “During the Occultation of the 

Walial-'Asr (may God hasten his reappearance), the wilayah and leadership of 

the Ummah devolve upon the just ['adil] and pious (muttaqi) faqih, who is fully 

aware of the circumstances of his age; courageous,resourceful, and possessed 

of administrative ability, will assume the responsibilities of this office in 

accordance with Article 107”11

Konsep wilayah al faqih ini tentunya berhubungan dengan bagaimana 

pengisian jabatan Presiden di Iran, karena jabatan Presiden merupakan jabatan 

tertinggi kedua setelah Rahbar.  Presiden di pilih secara langsung oleh rakyat 

dengan masa jabatan 4 tahun dan tidak boleh menjabat lebih dari dua kali secara 

berturut-turut sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Islam Iran Pasal 114, sama halnya dengan negara demokrasi lainya langsung di 

pilih oleh rakyat. Siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, 

calon-calon Presiden yang akan masuk pemilihan harus mendapat legirimasi 

melalui Dewan Perwalian. Karena, di Iran, membangun legitimasi berdasarkan 

prinsip  wilayah al faqih (interpretasi terhadap Imammah). Legitimasi dibangun 

dari kualifikasi ketuhanan bukan dari pemilihan. Sehingga bila kualifikasi 

terpenuhi (legitimate), untuk bisa memimpim harus acceptable dengan 

mekanisme pemilu

. 

12

11  Constitutepreject.org, Iran (Islamic Republic of)’s Contitution of 1979 with 
Amendments throught 1989, Hlm. 10   

12  Irnaningsih,  Skripsi:Republik Islam Iran Studi atas Theo-Demokrasi Pascarevolusi 
1979-2005, Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin, dan Filsafat 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1429/2008,  Hlm. 46  

. 
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Jelaslah bahwa dapat di simpulkan dengan singkat pada intinya demokrasi 

adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahn dari rakyat (government of the people) 

mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu 

pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui 

mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi 

suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut 

pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai 

wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya.13

13  A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, op.cit, Hlm. 37 

 Dapat diartikan 

bahwa dalam konsep demokrasi legitimasi rakyat merupakan faktor penting 

dalam negara demokrasi termasuk pengisian jabatan lembaga kepresidenan yang 

diperankan oleh seorang  Presiden dan Wakil Presiden bilamana suatu negara 

menganut bentuk pemerintahan republik. 

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas saya bermaksud untuk meneliti 

dan menganalisanya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul 

“TATA CARA PENGISIAN JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN 

ANTARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN 

REPUBLIK ISLAM IRAN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti membatasi masalah yang diteliti 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perbedaan pengisian jabatan lembaga kepresidenan 

antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik 

Islam Iran ? 

2. Bagaimana persamaan pengisian jabatan lembaga kepresidenan di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran 

? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengisian jabatan lembaga 

kepresidenan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

Republik Islam Iran. 

2. Untuk  mengetahui persamaan serta perbedaan pemahaman hukum 

diberbagai belahan dunia dan mengetahui pelaksanaan pengisian 

jabatan lembaga kepresidenan di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan Republik Islam Iran.  
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan memberi kontribusi 

untuk pengembangan ilmu hukum tata negara pada khususnya. Selain 

itu penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi 

bagi kepentingan yang bersifat akademis dan sebagai suatu sumbangsih 

untuk melengkapi kepustakaan. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana perbedaan 

pengisian jabatan lembaga kepresidenan antara Negara Kesatua 

Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dan bagaimana 

pelaksanaan pengisiian jabatan lembaga kepresidenan di Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Selain itu 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pemerintah dan para pakar-pakar hukum tata negara di Indonesia 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Secara terminologi pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di 

tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat 
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(government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the 

people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people). Tiga 

faktor ini merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang 

demokratis. Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:14

1. Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa suatu 

pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang 

mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui 

mekanisme demokrasi, pemilihan umum.  

 

2. Pemerintahan oleh rakyat memiliki pengertian bahwa suatu 

pemerintahan menjalankan kekuasaanya atas nama rakyat, bukan 

atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain 

pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa 

dalam menjalankan kekuasaanya, pemerintah berada dalam 

pengawasan rakyat. 

3. Pemerintahan untuk rakyat mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus 

dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum  

harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan 

yang demokratis. 

 Definisi dari demokrasi memiliki makna yang berbeda, tetapi pada 

dasarnya secara prinsipil demokrasi  memiliki kesamaan. Secara garis besar 

demokrasi merupakan sistem sosial-politik yang paling baik di antara sistem 

14  A. Ubaedillah dan Abdul Rozak,  Loc.cit, Hlm. 37 
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maupun ideologi yang ada pada zaman ini. Menurut pakar Hukum Tata Negara 

M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem 

bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini 

menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi 

sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan 

masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya15

 Dengan demikian dalam rangka menjalankan roda organisasi tertingginya 

yakni negara, rakyat memerlukan penguasa untuk menjalankan kekuasaanya 

guna mencapai tujuan bersama. Kekuasaan tersebut yakni kekuasaan ekseutif, 

keuasaan eksekutif merupakan kekuasaan sebagai pelaksana dari legislasi yang 

dibuat oleh lembaga parlemen. Kekuasaan eksekutif memiliki lembaga-

lembaga di dalamnya yang dimana memiliki tugas dan fungsinya masing-

masing, salah satu di antaranya adalah lembaga kepresidenan. Lembaga 

kepresidenan (presidential institution) dalam penyelenggaraan negara berkaitan 

dengan bentuk pemerintahan republik

. 

16

Sebagai suatu sistem sosial-politik demokrasi memiliki suatu unsur 

penting dalam prinsip sistem demokrasi yakni kedaulatan rakyat. Kedaulatan 

. Dalam bentuk pemerintahan republik 

lembaga kepresidenan lazimnya di isi oleh seorang Presiden dan Wakil 

Presiden, dalam sistem demokrasi setiap negara dalam menentukan pengisian 

jabatan-jabatan publik dilakukan melalui mekanisme pemilu yang merupakan 

wujud nyata demokrasi. 

 15  Ibid,  Hlm. 130-131 
 16  Bagir Manan, Loc.cit, Hlm. 1 
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(sovereignty) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat 

politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang 

berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitan dengan negara (state). 

Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia 

sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata daulat dan daulatan17. 

Dalam berbagai litertur politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman 

sekarang terminologi kedaulatan (souvereignty) pada umumnya diakui sebagai 

konsep yang dipinjam dari bahasa latin, soverain, superanus, yang kemudian 

menjadi sovereign dan souvereignty dalam bahasa Inggris yang berarti 

penguasa dan kekuasaan tertinggi18

Di dunia ilmu pengetahuan, tokoh yang dapat disebut sebagai pelopor 

pertama yang membahas ide kedaulatan ini sebagai konsep kekuasaan tertinggi 

di dunia ilmu pengetahuan adalah Jean Bodin (1530-1596). Hal ini diuraikan 

secara luas oleh Jean Bodin dalam buku karya monumentalnya berjudul  Six 

Livres de la Republique, dalam bukunya, Jean Bodin menggunakan perkataan 

maiestas yang dalam bahasa Inggrisnya berarti majesty untuk pengertian yang 

sama dengan ide kedaulatan tersebut. Dalam bukunya Bodi menggunakan 

istilah summa petestas untuk menunjukan pengertian  souverainete. Dalam 

Republique  Bodin menyebutnya  summa in cives at subditod legibusque 

solutas potestas (kekuasaan tertinggi yang mengatasi warga negara,anak buah, 

. 

17  JimlyAsshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusialisme Indonesia,  Edisi Kedua, Cetakan 
Pertama,  Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, Hlm. 95 

18  Ibid, Hlm. 98 
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dan Undang-Undang) . Konsep kedaulatan menurut Jean Bodin, jika diuraikan, 

meliputi tiga unsur sebagai berikut :19

1. Kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kuasaan yang lebih 

tinggi, dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber pada 

kekuasaan lain yang lebih tinggi. 

 

2. Mutlak sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan 

lain yang membatasinya. 

3. Utuh, bulat, dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak 

terbagi-bagi. 

Sedangkan menurut J. Jacques Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat 

kerakyatan dan didasarkan pada kemauan umum (volunte generale) rakyat 

yang menjelma melalui perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya, 

konsep kedaulatan mempunyai sifat-sifat, yaitu:20

1. kesatuan (unite), bersifat monistis 

 

2. bulat dan tidak terbagi (indivisibilite) 

3. tidak dapat dialihkan (inalienabilite) 

4. tidak dapat berubah (imprescriptibilite) 

 Teori kedaulatan rakyat muncul sebagai anti-thesis dari teori kedaulatan 

raja yang menimbulkan pemerintahan tirani. Teori kedaulatan rakyat ini 

diawali oleh teori kontrak sosialnya Rousseau yang menyatakan bahwa dalam 

19  Ibid, Hlm. 104  
20  Webster’s Deluxe Unbridge Dictionary, 2nd edition, Dorser and Baber, 1979, Hlm. 

1736 
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suatu  Negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, dimana 

rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai keuasaan tertinggi 

dalam hal ini melakui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak (general 

will volonte generale) volonte generale harus berdasarkan dari kepentingan 

golongan terbanyak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedaulatan tidak 

dapat berubah-ubah. Kedaulatan menurutnya, ada ditangan rakyat, dan 

selamanya tetap ada ditangan rakyat21. Sebagai suatu teori tidak satupun ajaran 

itu yang dapat disebut paling modern. Hanya saja harus diakui, hampir semua 

negara modern dewasa ini secara formil mengaku menganut asas kedaulatan 

rakyat22

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua arti: 

Pertama, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau 

bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi 

kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi 

konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi Pancasila. Namun yang jelas 

di setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya akan berbicara 

tentang rakyat. Dalam proses bernegara sering rakyat dianggap hulu dan 

sekaligus muaranya. Rakyat adalah titik sentral karena rakyat di suatu negara 

.  

21  Jimly Asshiddiqie, Op.cit, Hlm.105 
22  Jimly Asshiddiqie, Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan 

Pelaksanaannya  di Indonesia,  Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,  1994,  Hlm. 11 
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pada hakekatnya adalah memegang kedaulatan, artinya rakyat menjadi sumber 

kekuasaan23

Dalam tujuanya menjalankan kedaulatan rakyat, Negara memiliki sistem 

pemerintahan agar bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam 

pemerintahan.  Menurut Mahfud MD, sistem pemerintahan negara adalah 

mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antara ketiga cabang 

kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif

. 

24

Dalam teori Hukum Tata Negara dikenal ada dua teori sistem 

pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan 

presidensiil. Tetapi dalam praktek ada juga dikenal sistem pemerintahan 

campuran yang disebut sistem parlementer tidak murni atau sistem presidensiil 

tidak murni

.  

25

23  Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi,  Liberty, 
Yogyakarta,  2000,  Hlm. 7 

24  Moh. Mahfud. MD, Dasar & Struktur  Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Hlm. 74 

25 Bintan R. Saragih, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Gaya Media Pratama, Jakarta, 
1992, Hlm. 7 

. Suatu sistem pemerintahan disebut sistem pemerintahan 

parlementer apabila eksekutif (pemegang kekuasaan eksekutif) secara langsung 

bertanggung jawab kepada badan legislatif (pemegang kekuasaan legislatif). 

Atau dengan kata-kata Strong: is it immediately responsible to parlement, 

artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan 

dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan 

dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena 

adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan 
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mandat kepada Kepala Negara (Raja/Ratu/Kaisar atau Presiden)26. Sedangkan 

sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana ekseutif tidak 

bertanggung jawab pada badan legislatif. Pemegang keuasaan eksekutif tidak 

dapat dijatuhkan oleh atau melalui badan legislatif meskipun kebijaksanaan 

yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif27. Seperti 

dikatakan di atas bahwa dalam praktek ada juga dikenal sistem pemerintahan 

campuran yang disebut sistem parlementer tidak murni atau presidensiil tidak 

murni atau dikenal dengan nama kuasi parlementer atau kuasi presidensiil. 

Dalam sistem ini, presiden mempunyai kekuasaan untuk membubarkan 

legislatif jika bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya bila presiden 

melanggar UUD, legislatif pun dapat menjatuhkan presiden28

Berkaitan dengan sistem pemerintahan demokratis yang berdasarkan 

kedaulatan rakyat suatu Negara harus memiliki penopang yang kuat dalam hal 

menjalankan kekuasaanya, dan sebagai rule  pemerintahan demokratis  berupa 

aturan hukum di dalam Negara guna tetap menjaga berjalanya pemerintahan 

demokratis yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Negara Hukum

. 

 bersandar 

pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum 

yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara 

26 Rukmana, Op.Cit, Hlm. 20  
27 Nandang Alamsah Deliarnoor, Sistem Pemerintahan Indonesia  Pra dan Pasca 

Amandemen UUD 1945, Hlm. 4 
28 Ibid.  

hukum, yaitu pertama: 

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan 

kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat 

pihak yang memerintah; kedua: norma objektif itu harus memenuhi syarat 
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bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan 

dengan idea hukum29

  Hukum merupakan  instrumen penting dalam negara karena negara 

dengan hukum merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan yang mana dalam 

pelaksanaan negara, hukum diperlukan agar negara tetap berada pada jalur 

yang semestinya. Berdasarkan perkembangan negara demokrasi dan hukum 

kemudian lahirlah konsep negara hukum atau rechsstaat. Konsep rechsstaat 

lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya 

revolusioner

. 

30. Adapun ciri-ciri rechsstaat adalah:31

a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan 

tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat 

   

b. Adanya pembagian kekuasaan negara 

c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat 

 Adanya perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat merupakan ciri 

dari negara demokrasi. Salah satu kebebasan yang perlu diakui dan dilindungi 

adalah hal sipil dan politik. Hak sipil adalah tata aturan hukum yang 

memberikan hak kepada individu atau wakilnya, untuk kemungkinan ikut 

dalam proses hukum yang berakhir pada pelaksanaan sanksi, sedangkan hak 

politik dipahami sebagai kemungkinan terbuka bagi warga negara untuk 

      29  http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, Di akses  pada tanggal  29 Maret 
2015, Pukul 03.56 WIB  

      30  Philipus M. Hadjon, Perlindungan  Hukum  Bagi Bagi rakyat di Indonesia, Bina 
Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 72  

      31  Ni’Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,  Raja Grafindo 
Persada, Jakarta,  2012, Hlm. 82 
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mengambil bagian dalam pemerintahan, yaitu dalam pembentukan kehendak 

negara. Hal ini berarti warga negara dapat berpartisipasi dalam pembuatan 

hukum. Partisipasi individu dalam legislasi adalah karakteristik demokrasi, 

yang membedakan dari otokrasi di mana individu dikeluarkan dari proses 

legislasi, atau tidak memiliki hak politik. Demokrasi dapat dilaksanakan 

langsung oleh rakyat dalam majelis utama, atau hanya oleh parlemen yang 

dipilih, atau dengan bekerja sama dengan kepala negara yang dipilih. 

Demokrasi dapat berupa langsung atau tidak langsung. Dalam demokrasi 

langsung, hak politik yang utama adalah warga negara berpartisipasi dalam 

pembuatan hukum atau pemilu. Dalam demokrasi tidak langsung, 

pembentukan kehendak negara yaitu, norma umum dilakukan dalam dua tahap; 

pertama, pemilihan parlemen dan kepala negara, dan kedua, pembentukan 

norma umum atau undang-undang baik oleh parlemen sendiri atau bekerjasama 

dengan kepala negara. Jadi hak utama dalam demokrasi tidak langsung adalah 

pemungutan suara (voting) yaitu hak warga berpartisipasi dalam pemilihan 

parlemen, kepala negara, dan organ pembuatan hukum lainya32

 Paham Negara hukum sendiri pada dasarnya tidak dapat dipisahkan  

dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Negara demokrasi, karena dalam 

Negara demokrasi dengan prinsip pengakuan terhadap kedaulatan rakyat suatu 

Negara membutuhkan aturan tertinggi dalam sebuah organisasi Negara sebagai 

wujud adanya jaminan terhadap hak-hak rakyat. Untuk merealisasikan 

. 

32 Jimly Asshiddiqie, dan  M. Ali safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, cetakan 
  pertama,  Sekretariat Jendral dan Kepanitraan  Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 77-
78 
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kedaulatan rakyat dalam Negara hukum yang demokratis maka dibutuhkan 

suatu Konstitusi atau dalam istilah bahasa Belanda disebut Grondwet  sebagai 

landasan sebuah Negara. Konstitusi menempati posisi yang sangat penting 

dalam perkembangan kehidupan bernegara. Pengertian dan materi muatan 

konstitusi berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan 

organisasi kenegaraan. Dengan meneliti dan mengkaji konstitusi, dapat 

diketahui prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama dan penyelenggaraan negara 

serta struktur organisasi suatu negara tertentu. Bahkan nilai-nilai konstitusi 

dapat dikatakan mewakili tingkat peradaban suatu bangsa. Kajian mengenai 

konstitusi semakin penting dalam negara-negara modern saat ini, bahkan 

umumnya menyatakan diri sebagai negara konstitusional, baik demokrasi 

konstitusional maupun monarki konstitusional. Konstitusi tidak lagi sekedar 

istilah untuk menyebut suatu dokumen hukum, tetapi menjadi suatu paham 

tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara (konstitusionalisme) 

yang dianut hampir di semua negara, termasuk negara-negara yang tidak 

memiliki konstitusi sebagai dokumen hukum tertulis serta yang menempatkan 

supremasi kekuasaan pada parlemen sebagai wujud kedaulatan rakyat33

 Dalam pengertian yang sederhana, konstitusi adalah suatu dokumen yang 

berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi. Organisasi dimaksud 

beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi 

mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, 

organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, 

. 

33 Jumadi, Negara Hukum Demoratis  Konstitusi Baru Indonesia, Jurnal Al-Risalah, 
Volume 11 Nomor 1 Mei 2011, Hlm. 98 
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perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia. Demikian pula negara, 

pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau 

Undang-Undang Dasar. Bahkan negara yang tidak memiliki satu naskah 

konstitusi seperti Inggris, tetap memiliki aturan-aturan yang tumbuh menjadi 

konstitusi dalam pengalaman praktek ketatanegaraan dan para ahli tetap 

menyebut adanya konstitusi dalam konteks hukum tata negara Inggris34

 Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian 

peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis berupa kebiasaan 

dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan 

dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ 

negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga 

negara.  Berlakunya konstitusi sebagai hukum dasar, mengikat didasarkan atas 

kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara. Jika negara itu menganut 

paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. 

Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan 

berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli 

sebagai constituent power yang merupakan kewenangan yang berada di luar 

dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya. Karena itu, di lingkungan negara-

negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu 

konstitusi

. 

35

34 Ibid.  
35 Ibid, Hlm. 99 

. Demikian uraian singkat tentang konstitusi, pada intinya lazimnya 

sebuah konstitusi merupakan aturan dasar dan paling tinggi dari segala 

peraturan didalam Negara yang mengatur hubungan antar lembaga Negara, 
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hubungan Negara dengan rakyat (yang berupa di jaminya hak-hak rakyat dalam 

konsep demokrasi), serta jalanya kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara ini 

tidak terlepas dari kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden dan 

Wakil Presiden atau Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang diberi 

mandat oleh rakyat, dalam Negara hukum demokratis yang berdasarkan 

kedaulatan rakyat Presiden dan Wakil Presiden atau Perdana Menteri dalam 

pengisiaan jabatan tersebut harus berdasarkan pada kehendak rakyat yang 

terwujud dalam pemilu dalam pengisian jabatanya 

 Di Indonesia pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting 

dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan 

negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Jabatan kepresidenan 

dalam sistem UUD 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang 

sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara pemerintahan36. Secara 

yuridis mengenai cara pengisian jabatan lembaga kepresidenan diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab III tentang kekuasaan pemerintahan 

yang tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) sampai (5) yakni :37

1.  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung 

oleh rakyat.  

 

2.  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.  

3.  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara 

lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan 

36 Bagir Manan, Op.Cit  Hlm. 81 
37 Undang-Undang  Dasar Republik Indonesia  Tahun 1945, Pasal  6A ayat 1-5 
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sedikitnya dua puluh persen disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari 

setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan 

Wakil Presiden. 

4.  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang 

memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden.  

5.  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut 

diatur dalam undang-undang 

`Secara garis besar terkait pengisian jabatan lembaga kepresidenan diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dicantumkan di atas, 

namun secara pelaksanaan pengisian jabatan lembaga kepresidenan sebagai 

mana di katakan dalam Pasal 6A ayat (5) bahwa secara pelaksanaan diatur 

lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2008, secara implisit diatur 

sebagaimana yang tertuang di dalam pasal-pasal berikut :38

1. Pasal 2  : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif 

dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil 

 

2. Pasal 3 ayat (1) : Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 

5 (lima) tahun sekali 

38  Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden. 
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3. Pasal 8 : Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 

(satu) pasangan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik 

4. Pasal 9 : Pasangan calon diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan 

Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi 

paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau 

memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam 

pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil 

Presiden  

 Tidak hanya di Indonesia penerapan demokrasi di negara – negara 

tentunya  memiliki perbedaan sesuai penafsiran tentang apa itu demokrasi, Iran 

contonya. Penerapan demokrasi di Iran sebenarnya telah diperjuangkan sejak 

abad ke-19, yang kemudian menghasilkan Revolusi Konstitusi hingga Revolusi 

Islam 1979 yang menghasilkan model negara modern Iran. Peristiwa itu telah 

menyegarkan kembali perdebatan intelektual seputar kemungkinan negara 

Islam. Apa yang baru dari Republik Islam Iran adalah metodenya yang 

mengombinasikan bukan hanya agama dan negara, melainkan juga teokrasi39, 

dan demokrasi40

 Wujud demokrasi di Iran tercermin dari bagaimana pengisian jabatan 

Presiden, dalam konstitusi Republik Islam Iran hal-hal yang mengatur 

.  

39  Bahwa dalam  konsep teokrasi Iran  artinya , kedaulatan rakyat yang tunduk pada 
hukum Tuhan melalui fuqaha (para ahli hukum Islam). Kedaulatan rakyat yang dibimbing dan 
diarahkan para ahli agama yakni seorang  faqih 

40  Muhammad Anis, Demokrasi Islam;Perspektif Wilayah Al-Faqih, cetakan ke 1, Mizan, 
Bandung 2013 
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mengenai pengisian jabatan Presiden diatur dalam pasal Undang –Undang 

Dasar Republik Islam Iran Pasal 113-120 :41

1. Pasal 114 

 

 

Setelah kantor Kepemimpinan, Presiden adalah pejabat tertinggi di negeri 

ini.  adalah tanggung jawab untuk melaksanakan Konstitusi dan bertindak 

sebagai kepala eksekutif, kecuali dalam hal - hal yang terkait langsung 

dengan (kantor)  Kepemimpinan/Rahbar.  

2. Pasal 115 

Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari 

rakyat. Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berturut- turut 

diperbolehkan hanya sekali.  

3. Pasal 116 

Presiden harus dipilih dari antara kepribadian agama dan politik yang 

memiliki  kualifikasi berikut: asal Iran; kebangsaan Iran; kapasitas 

administratif dan akal; baik masa lalu - catatan; kepercayaan dan kesalehan; 

keyakinan yakin dalam prinsip- prinsip mendasar dari Republik Islam Iran 

dan madzhab resmi Negara. 

4. Pasal 117 

Calon yang diusulkan untuk jabatan Presiden harus menyatakan pencalonan 

mereka secara resmi. UU menetapkan cara di mana Presiden adalah untuk 

dipilih. 

41  Constitutepreject.org, Iran (Islamic Republic of)’s Contitution of  1979  with  
Amendments throught 1989, Article 133-120. 
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5. Pasal 118 

Presiden dipilih oleh mayoritas mutlak dari suara yang disurvei oleh para 

pemilih.  Tapi jika tidak ada kandidat mampu memenangkan suatu 

mayoritas Pada putaran  pertama, pemungutan suara akan menempatkan 

kedua kalinya pada hari Jumat  minggu berikutnya. Dalam putaran kedua 

hanya dua calon yang menerima jumlah  terbesar suara dalam putaran 

pertama akan berpartisipasi. Namun, jika beberapa  kandidat mengamankan 

suara terbesar di babak pertama   menarik diri dari pemilihan umum, pilihan 

akhir akan berada di antara dua calon yang meraih lebih  banyak suara dari 

semua kandidat yang tersisa.    

6. Pasal 118 

Tanggung jawab untuk pengawasan pemilu, Presiden terletak pada Dewan 

Garda,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. Tapi sebelum pembentukan 

Dewan Garda  pertama, namun, terletak pada badan pengawas yang akan 

dibentuk oleh hukum. 

7. Pasal 119 

Pemilihan presiden baru harus berlangsung paling lambat satu bulan 

sebelum  akhir masa Presiden keluar. Dalam periode  interim sebelum 

pemilihan Presiden  baru dan akhir masa Presiden keluar, Presiden keluar 

akan memenuhi kewajiban  Presiden. 
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8. Pasal  120 

Dalam hal salah satu kandidat yang didirikan kesesuaian dalam hal 

kualifikasi  yang tercantum di atas, meninggal dunia dalam waktu sepuluh 

hari sebelum hari pemungutan suara, pemilu akan ditunda selama dua 

minggu. Jika salah satu kandidat mengamankan jumlah terbesar suara 

meninggal dalam periode intervensi  antara putaran pertama dan kedua 

pemungutan suara, periode untuk memegang  (putaran kedua) pemilihan 

tersebut akan diperpanjang selama dua minggu. 

Meninjau adanya perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi di setiap 

Negara. Karena istilah demokrasi, sebagaimana istilah sosial-politik lainya 

tidak memiliki definisi yang baku, karena demokrasi merupakan entitas 

dinamis yang memiliki berbagai macam pengertian sepanjang waktu. Unsur-

unsur dasar dari demokrasi dipengaruhi dan dibentuk oleh konstruksi 

sosiologis dan budaya masyarakat setempat42

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

.  Dengan demikian berdasarkan 

uraian kerangka pemikiran diatas mengenai cara pengisian jabatan lembaga 

kepresidenan antara Republik Indonesia denga Republik Islam Iran melalui 

mekanisme secara demokratis. 

F. Metode Penelitian 

43

 

 Langkah-langkah 

yang digunakan dalam dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut : 

42  Rahman  Yasin, Gagasan Islam tentang Demokrasi,  AK Group, Yogyakarta, 2006, 
Hlm. 95 

43 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D. Alfabet, Bandung, 2007, Hlm.2. 
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1. Metode Pendekatan 

  Karena penelitian ini akan mengkaji terkait cara pengisian jabatan 

lembaga kepresidenan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan Republik islam Iran, maka metode pendekatan yang digunakan 

adalah metode yuridus-normatif. Yakni metode penelitian yang 

didasarkan pada aspek-aspek dan norma-norma hukum dan data yang 

didasarkan pada sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan 

sumber hukum tersier guna membandingkan pengisian jabatan 

lembaga kepresidenan antara di Republik Indonesia dengan Republik 

Islam Iran 

2. Spesifikasi Penelitian  

 Karena penelitian ini akan mengkaji tata cara pengisian jabatan 

lembaga kepresidenan anatara Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dengan Republik Islam Iran, maka spesifikasi penelitian yang 

dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara 

umum serta khusus dan menganalisis. Dalam penelitian ini penulis 

mencoba menggambarkan dan menganalisa perbandingan pengisian 

jabatan lembaga kepresidenan antara Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan Republik islam Iran serta bagaimana pelaksanaan 

pengisian jabatan lembaga kepresidenn antara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran sebagai studi 

komparatif. 
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3. Tahap Penelitian 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang 

dilakukan secara tidak langsung terhadap objek penelitian untuk 

memperoleh data sekunder.44

1. Data sekunder bahan hukum primer seperti data analisis dan 

dokumen-dokumen hukum serta buku-buku (literature) hukum. 

 Data sekunder adalah data dalam 

bentuk jadi yang meliputi : 

2. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli 

hukum, buku-buku penelitian hukum, hasil-hasil karya ilmiah 

dan hasil penelitian para sarjana hukum. 

3. Data sekunder bahan hukum tersier yakni sebagai bahan 

pendukung seperti jurnal-jurnal hukum, internet dan lain 

sebagainya. 

4. Metode Analisis Data 

 Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan 

metode analisis yuridis-kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertitik 

tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum 

positif, sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian 

disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dalam memperoleh hasil 

akhir untuk mencapai kejelasan yang dibahas. Adapun metode analisis 

kualitatif adalah tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif 

44 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 1 

repository.unisba.ac.id



analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, 

juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu 

yang utuh.45
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